
bíróság ítélkezett 
a győri szabofázsiigyben 

Budapest, április 13. A m. kir. hon-
véd* e/érkar főnökének bírósága, mint 
rögtönitélö bíróság a győri szabotázS-
iigyben, amely a lka lommal fgy hadi-
üzemben robbantást terveztek, Nádas 
Ernő magántisztviselőt. Marton Dezső 
színházi titkárt és l'icsz Irma háztar-
tási alkalmazottat kőiéi általi halálra 
itelte. 

Nádas Ernőn az ítéletet 1913. április 
U-cn végrehajtották, tóig a honvéd-

vezérkar főnöke a halálbüntetést Mar-
ton Dezsőnél életfogytiglani, l'iesz Ir-
mánál pedig 15 évi fegyházra változ-
tatta át. 

A még letartóztatásban levő föbh| 
vádlott, mégpedig Singor Endre, Szán-
tó (Strasser) György, Lengyel (Ló« •) 
Endre, Neubauer György és Békeifi 
László ügyében a rendes hadbíróság 
fog a közeljövőben ítéletet hozni. 

A Tisza áradása miatt 
vasárnap lezárták az algyői 

főcsatorna zsilipjeit 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) Az idei Igvaszop úgy látszik, 

nehezen múlik el fejünk felől az ár-

r.'zveszély. A gyakori esőzések gon-

doskodnak róla. hogy a belvizek 

színije ne csökkenjen cs a sok Csa-

padék az akadálya az egyes talaj-

teknökben felgyülemlett vízmennyi-

ség zavaratalan lefolyásának is. A 

Tisza és mellékfolyói az utóbbi na-

pok folyamán megint erősen meg-

duzzadlak, ennek következtében szá-

molni kell azzal, hogy a belvizek 

szintje egyelőre tovább emelkedik és 

ujabh területek kerülnek víz alá. 

A Tisza szintjének jelentékeny 

emelkedése miatt vasárnap hatósá-

gi intézkedésre lo kellett zárni az 

a'gyö—sáudorfalvi főcsatorna zsi-

lipjeit. Ez a kényszerű iutézkedéa 

egyrészt hátráltat ja ugyan a vizek 

szabad lefolyását, másrészt azonban 

rrgyobb veszélytől menti meg a kör-

nyéket. A csatorna zsilipjein ugyan-

is a ' "1 vizek csak akkor folyhatnak 

le a Tiszába, ha a folyó vízállása 

í.em éri cl a hatméteres szintet. Va-

sárnapra azonban a vízállás enuél 

P a—is,ab líra emelkedett, úgy, hogy 

br a zsilipek továbbra is nyitva ma" 

radtak, volna, a megáradt Tisza vi-

ze zúdult volna rá a belvizekkel már 

amúgy is elöntött területekre. En-

nek megtörténtét mindenesetre meg-

akadályozta a gyors intézkedés. Re-

mény van arra, hogy a magas viz-

s'/int, Via azt újabb esőzések nem da-

gasztják meg. néhány napon belül 

vsszasiilyed arra a vonalra, amely-

nek elérése után a zsilipek ismét 

működésbe hozhatók. 

A belvizek az, utóbbi napokban 

•ok jelentős bárt, okoztak az ujso-

ir.ogyitelepen. ahol sürgősen szüksé-

gessé vált a lakosság védettebb 

helyre költöztetése. A somogyitelepi 

Esetleg Újszegeden jelölik 
Szeged uj központi temetőjét 

Megkezdődnek a tárgyalások a városházán a központi temető 
létesítéséről — Három terv a központi temető kijelölésére 

Az 1942-es év 
legmulatságosabb vigjátékmüsora! 

így is lehet 
repülni >s t 

Egy balkezes busuló pilóta nyak 

törő kalandjai szárazon, vizén, föl-

dön és a levegőben. 

A busuló balkezes pilóta: 

H E I N Z R ti H M AN N, 

a neveliptcs nagymestere 

Es 

Karády Katalin 
gyönyörű katonadala, ai 

Tábori levelezőlap 

Mától a Bel városi Mozíbaa 
5, 7, 9 

lrkók a hétfői délelőttön mintegy 

húszfagú küldöttséget menesztettek 

dr. Pálfy József polgármesterhez, 

aki elölt a küldöttséget vezető 

Nogy Ecrend és Kiss Bá l int tör-

vényhatósági bizottsági Tagok tol-

mácsolták az árvízsu.itott lakosság 

segélykérését. A polgármester a pa-

naszok meghallgatása után azounal 

utasította a városi mérnöki hiva-

talt. hogy a helyszínre kiszállva, 

sürgősen vizsgálja meg a helyzetet 

és tegyen előterjesztést a tcuuiva-

h'kra. Amint a mérnöki hivatal je-

lentése beérkezik, a polgármester 

azonnal megteszi a szükséges intéz-

k< d 'sokét. 

Hódmezővásárhelyről jelentik, ho-->y 
a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egye-
sület vasárnap választmányi ülést tar-
tott, amelyen az árviz pkozta helyzct-
tel foglalkozlak. Ma a helyzet az. 
hogy a viz nemcsak a külterületi ré-
szeket öntötte cl, hanem a várost is 
fenyegeti. Békés- és Csanádmegyékböi 
Hódmezővásárhelyre megy az áradat. 
\ belterületi utakat másfél méter viz 
borítja. A választmányi ülés megál'a-
pilása szerint Hódmezővásárhely 139 
ezer katasztrális holdjából 90.000 viz 
alá került CMTI) 

A gyapjú uj beváltási ára 
Budapest, ápril is 13. A közellá-

tási miniszter most kibocsátott ren-

(b Jetével az 1942. évi nyirású gyap-

jú beváltási ár után erre nz évre 

minőségre való tekintet nélkül kilo-

grainonként 50 fillér termelői ár-

h-'egészítés kifizetését rendelte el. A 

közellátási miniszter ugyanezzel a 

rendelettel az 1941. évivel szemben 

,vz 1942—43-ban beszolgáltatott e.vap-

jú többlet után kifizetendő termelési 

piérnium összegét kétszeresére emel-

te fel és a termelési prémiumot a 

b'rka gyapjú után alapminőségre 

vonatkoztatva, kilogramouként két 

pengőben, bárány gyapjú után 1.30 

pengőben állapította meg. így a je-

b plegi 4.20 pengős per kg beszolgál-

tr.tási alapár a. kilogramoukéiiti 50 

f'lléres termelői árkiegészítéssel 4.S0 

pengőre emelkedik, míg az 1941. év-

ve' szemben beszolgáltatott gyapjú-

többlet beváltási alapára G.aO pengő 

per kg. 

K o r z ó b a n 
Ma utoljára a milliós 

magyar világfilinl 

14 napig játszottuk 

25.000 ember nézte megf 

| Beszélő köntös j 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A központi temető létesítésé-

ről. a közeli napokban megbeszélé-

sek kezdődőek a városházán. Min t 

ismeretes, a központi temetőre vo-

natkozó szabályrendeletet a belügy-

miniszter azzal a záradékkal hagy-

ta jóvá, hogy legkésőbb 1943. j auuár 

l-ig meg kell uyitoia a városnak az 

ú j központi temetőjét és ezzel együtt 

a ravatalozót is fel kell építeni. A 

szabályrendeletet már hetekkel ez-

előtt jóváhagyta a belügyminiszter, 

mindamellett a mai napig semmi 

érdemleges nem történt a központi 

temető kijelölésére nézve. Most al-

kalmasint a közeli hetekben eldön-

tik a városházán, bogy bol legyen 

a központi temető és mikor fogja-

uak hozzá a ravatalozó építéséhez. 

Ujabban három terv merült fel 

a központi temetőkert kijelölésére. 

A rövidesen meginduló tárgyalások 

során ezt a három megoldást ter-

jesztik majd a szakbizottságok elé. 

Az első elgondolás szerint, a mosta-

ni. belvárosi temető szomszédságá-

ban kellene kijelölni az ú j temető 

helyét is. legnagyobb baj azonban, 

bogy a belvárosi temetővei szóm 

szédes földeken már nincs terjeszke-

dési lehetőség. Ugyanis az ú j köz-

ponti temető kijelöléséhez legalább 

is 100 katasztrális hold földterület-

re volna szükség, ekkora terület pe-

dig ezen a környéken nincs egytag-

ban, de egyébként is a környéki föl-

dek talajvizesek, temető céljaira te-

hát alkalmatlanoknak bizonyulná-

nak. 

Ezt a megoldási módot tehát 

minden bizonuya! elfogják vetui 

már az előkészítő tárgyalások folya-

mán. 

A második terv Újszegeddel kap" 

Psolatos. Ez a megoldás kerülue 

aránylag a legkevesebbe, mert itt a 

városnak van saját fölrlje ós a köz-

ponti temető céljaira azt igénybe lo- | 

hetne venni. Nem is esne messze a. 

város központjától és má r azt is 

megállapították, hogy a talajvíz sem 

veszélyezteti a szóbanlévő ujszegedi 

földeket 

Ay, ujszegedi megoldás ellen szól 

az a körülmény, bogv ha itt jelölnék 

ki a központi temetőt, ide körül-

ményes volna a közlekedés, mert a 

vil lamosjáratot nem lehet a közúti 

hídon átvezetni. Viszont a lakosság 

jogosan megkívánhatja, bogy a köz-

ponti temetőhöz villamosösszeköt-

tetés legyen. Ha valamilyen módon 

sikerül az olcsó közlekedés problé-

máját megoldani, úgy majdnem száz 

százalékig valószínű, hogy az ú j 

központi temető helyét. Ujszegedeu 

jelöli ki a város. Felmerült ezzel 

kapcsolatosan az is már, bogy eset-

leg olcsó autóbuszjáratokat lehetne 

indítani a temetőbe, ha azt Újszege" 

Ucn jelölik ki. 

Végül egy harmadik javaslatról 

is kel] majd douteni az előkészítő 

tárgyalások folyamán. A harmadik 

terv szerint a központi temető he-

lyét a Szegedtől mintegy 3 kilomé-

ternyi távolságban lévő és a város-

hoz trjtozó Öthalmou jelölik ki, 

százholdas területen. I t t ttgran 

uines s . városnak ekkora földje, ha-

nem azt ki kellene saját í tani előbb, 

nem is egy gazdától, bauem többtől. 

A kisajátítási eljárás — minden bi-

zonnyal — hosszadalmas lesz, ettől 

eltekintve szonban a száz hold meg-

vétele tekintélyes összegbe kerül, 

éppen most, amidőn meglehetős ma-

gasak a földárak. 

Ilyen körülmények között való-

színűleg csak egy lehetőség kínálko-

zik. bogy a központi temető helyét 

Újszegeden jelölje ki a város, bár 

lehetséges, bogy az előkészítő tar 

gyalások folyamán sikerül majd 

jobb megoldást is találni. A közpon-

ti temető létesítése nagyhorderejű, 

rendkívül fontos kérdés és a tör-

vényhatóság bölcs belátásán kívül 

bizonyosan az egyházak képviselői, 

valamint a közegészségügy . és. a 

közlekedés faktorai is hallatják vé 

leményüket. hogy a város közmeg 

elégedésre tudja megoldani ezt s 

problémát-

w w 

Örömmámorban 
ünnepelte meg a felszabadult 
Délvidék a visszatérés első 

évfordulóját 
(A Délniagyarország munkatársától) 

Vasárnap teljesedett kerekké az el*ő 
esztendő azóta, bogy a magyar csapa-
tok a föincltóságu Kormányzó ur ve. 
zényszavára kétszer huszonnégy óra 
leforgása alatt fegyverrel és helyen-
kinl a csetnikbandákkal vívott parázs 
harcok árán viszafogtallák a btszon-
kel évig idegen elnyomók rabigájaban 
sínylődött Délvidéket. A hazafias üu 
repségeknek az a sorozata, amelyet 
Szabadkától Újvidékig a Délvidék uiiu-
den városa, községe cs legkisebb laivu 
is ezen a vasárnapon rendezett, fel-
idézte a sokat szenvedett bácskaiak 
előtt az egv évvel ezelőtt lepergeti 
eseményeket, amelyek annyi esztendei 
kés/.üiés és sóvárgó várakozás ntán 
meghozták végre sz.ániukra a felsza 
badulást. Ezen a napon a Délvidékkei 
együtt ünnepelt lélekben az egész nem-
zet, a bácskai magvarok boldogsága, 
mindannyiunk öröme.1 

Szabadkán már -'szombaton este, 
kezdődtek az ünnepségek a Népkörben, 
ahol gróf S t o m m Marcell vezérőr-
nagynak, sz egy év előtt elsőnek be-
vonult csapatok főparancsnokának át-
nyújtották a Népkör örökös diszlagjd-
vá történt megválasztáséról szóló ok-
levelet Nagyszabású ünnepséget tar-
tottak ugyanekkor a leventék a Ma-
gyar F.rő és Művelődés Házában. Va-
sárnap a főtéren, a városháza elölt 
•ünnepélyes tábori mise volt, utána ha-
zafias szavalatok következtek, majd 
dr. Re. ö k Andpr főispán mondott ün-
nepi beszédet. Befejezésül a >Szép 
vsgv, gyönyörű vagv Magyarország * 
cíiiiü fialt Göniöry László színművé 

' a szabadkai Városi Színház főrend-' 
I zője énekelte el. a helybeli dalárdák 

közremüködésévfl. katonazenekari kí-
sérettel. V temetőkben megkoszorúzták 
a hareekhm elesett hősök és polgári 

Széchényi Mozi 
Ma utoljára! 

BŰNÖS VAGYOK 
JSS, | LÁZÁR, KAMARÁS, GREGUSS, 

CSÓRT OS, KOÓS, 

VÁGÓNÉ MARGIT, BACZ V A U 

5, 7, 9 órakar 


